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 14/03/2016                           م. نسیم اسیر

 ملک الشعرای افغان ها در هجرت

 قیام هرات!!

ضروری  امور ۀغرض اجرای پار ،ش13۵۸ حمل2۴، درپوره یک ماه بعد ازقیام حماسه آفرین هرات

ولین ا در .کردم نمایندگی آریانا افغان هوایی شرکت به هرات سفر در

و  اندوهبار نظرم برافروخته و باشندگانش در و شهر ۀبرخورد، چهر

، انزجار با نفرت وجلوه کرد، گروهی شان  ۀدست رفتسوگوارعزیزان از

نین شهدا ، جسد های خوقیام وزر که در ها راپارک جاده ها و ارکن گوشه و

ی کمونیستبرخورد نامردانه دولت  از با تنفر دادند وافتاده بود نشان می قطار

ارات استخبگروهی هم با ارتباط به دستگاه  کردند وایه طیارات بم افگن شوروی یاد میس درکردور 

م داکسانی را ب زعم خودبتوانند ب ا اگرصحبت های مردم بودند ت کات ومراقب حر «اکسا»جهنمی

 و احساسم باقی ماند، اما شرایط بگیر درعمق دل و خاطره های ناگوار دیگر و هاین خاطر .بیندازند

 داد تا روزی درغربت ونوشتن نمی مجال درد دل کردن و جاسوس پرور سراقتدار ببند دستگاه بر

رات ه ۵۷ حوت 2۴یاد قیام خواستند تا مطلبی بمن  ازدوستان  افتخار پر تجلیل ازین روز با مهاجرت

          گذرد:تان می نظر ک ازنبنویسم که ای
 

 ه گریان یافتمـنـیـس امشب دل افسرده را در

 راوان یافتمـف وزــنغمه های خفته اش س در

 کارش نبود ود، کاری بهرـآن دل که آزارش نب

 اکنون پریشان یافتم ود،ـزعشق سرشارش نبـج

 د آورد اوآه در درد او، از پرسیدمش از

 روی زرد او، رنج نمایان یافتم رنگ و در

 نـکه درد عظیم است و محن، گفتا که این درد و

 دوران یافتم جور ن، کزـدان وطـیـهـدرد ش
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 2از 2

 شمع نهان، می گفت با اشک روان سوخت چونمی

 باره ویران یافتم جنت نشان یک ۀکان خط

 باغ بود چراغ آنجا که باغ و راغ بود، چشم و

 ویران یافتم خاموش و ،گل داغ بود ۀسین در

 با ثبات کاسوده بود و زیبای هرات، شهر رد

 ندان یافتمنه روی خ حیات، نشانی ازنه من 

 راغ دوستانـم سـتـروستای راستان، رف در

 بوستان، نه آن گلستان یافتم نی دوستان، نی

 ادب و م عجزـبا عال طلب، در سو رفتم بهر

 ه آن دبستان یافتمـرب، نـه آن شبستان طـن

 اندیشه راه پیمودم از آه، و سوز و شوربه  سو هر

 جا که بگشودم نگاه، گورشهیدان یافتم هر

 رفانابارگاه ع جوی سالکان، در جست و در

 و نه آن یافتم نه این روان، سو هر چون آب در

 گان ـــــهمسای ۀـنـتـف ان، ازـآزادگ ـۀالن در

 دان یافتمـزن و دوم بردگان، زنجیرــنقش ق

 ود راـس م اندود را، رزم زیان وـزم ستــب

 والن یافتمـبه ج سو رـمردود را، هجمعیت 

 سختگیر سنگین دلند و «اسیر» کشور آنانکه در

 پیمان یافتم هم سست ضمیر،بد و سراندهم خود

 

 م، بن المان ۸۶می «اسیر» نسیم م.

 

 

 

 


